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Cereri Mărci publicate în 26.01.2015
(în ordinea numărului de depozit)
Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
1 M 2015 00263

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
19/01/2015 S.C. A&B PHARM
CORPORATION S.R.L.

Denumire
Marcă
(540)
sanaFARM-farmacie online

2 M 2015 00264

19/01/2015 S.C. A&B PHARM
CORPORATION S.R.L.

webFARM - farmacie online

3 M 2015 00265

19/01/2015 S.C. VICORN PRODIMPEX S.R.L. S.C. VICORN PRODIMPEX
S.R.L. ROMANIA

4 M 2015 00266

19/01/2015 S.C. TAVI COM PROD SERV
S.R.L.

5 M 2015 00267

19/01/2015 S.C. PLUS MEDIA PRODUCTION ONESTI EXPRES
S.R.L.

6 M 2015 00268

19/01/2015 S.C. INVISIBLE NATURE S.R.L.

INVISIBLE NATURE

7 M 2015 00269

19/01/2015 ŢECA DAN

Frontul Anticorupţie

8 M 2015 00270

19/01/2015 ANGHEL ADRIAN-SEBASTIAN

ARTFOCH

9 M 2015 00271

19/01/2015 ANGHEL ADRIAN-SEBASTIAN

Arfoc TRAIESTE IN SIGURANTA

10 M 2015 00272

19/01/2015 S.C. BLUE ISLAND
PRODUCTIONS S.R.L.

BLUE ISLAND MUSIC

11 M 2015 00273

19/01/2015 BALAJI MARIA DAIANA

DI GAMA

12 M 2015 00274

19/01/2015 S.C. COSMETIC PLANT
PRODCOM S.R.L.

Cosmetic Plant Lift Up

13 M 2015 00275

19/01/2015 S.C. FIV IMPEX COMPANY S.R.L. FIV TRANS

14 M 2015 00276

19/01/2015 S.C. MAVIPROD S.R.L.

Mavi - Soluţia pentru orice utilaj

15 M 2015 00277

19/01/2015 ASOCIATIA CLUB SPORTIV F.C.
JUVENTUS TIMISOARA

FC JUVENTUS TIMISOARA
2013

16 M 2015 00278

19/01/2015 ASOCIATIA CULTURALA ARS
NOVA ARGES

FESTIVALUL INTERNATIONAL
DE MUZICA CORALA
"D.G.KIRIAC"

17 M 2015 00279

19/01/2015 ASOCIATIA INSTITUTUL
PENTRU STUDIUL SI
TRATAMENTUL TRAUMEI

ISTT Institutul pentru Studiul si
Tratamentul Traumei
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Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
18 M 2015 00280

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
19/01/2015 ASOCIATIA INSTITUTUL
PENTRU STUDIUL SI
TRATAMENTUL TRAUMEI

Denumire
Marcă
(540)
FII BINE CU TINE!

19 M 2015 00281

19/01/2015 S.C. CHEMICAL LTD S.R.L.

PIVNITA MARELUI PAHARNIC

20 M 2015 00282

19/01/2015 S.C. CHEMICAL LTD S.R.L.

TAVERNA MARELUI PAHARNIC

21 M 2015 00283

19/01/2015 S.C. CHEMICAL LTD S.R.L.

VINUL PAHARNICULUI

22 M 2015 00284

19/01/2015 S.C. ZAREA S.A.

4Party

23 M 2015 00285

19/01/2015 HCR S.R.L.

DINO PARC RÂŞNOV

24 M 2015 00286

19/01/2015 S.C. RIVIERA REZIDENCE S.R.L. RIVER bet pariuri sportive

25 M 2015 00287

19/01/2015 S.C. EDIL 4YOU PROTECTION
S.R.L.

EDIL 4YOU PROTECTION

26 M 2015 00288

19/01/2015 ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALA
HOROBA-DANCI ILEANA

FAIN

27 M 2015 00290

19/01/2015 TRAINING & CONSULTING
GROUP S.R.L.

NEst TV CHANNEL

28 M 2015 00291

19/01/2015 MIKO MATEI IOAN

GALA LAUREATILOR

29 M 2015 00292

19/01/2015 MIKO MATEI IOAN

SPIRITUS MENTOR

30 M 2015 00293

19/01/2015 CÎRSTEA NICOLAE

Universul Juridic.ro nihil sine iure

31 M 2015 00294

19/01/2015 S.C. ALPHA FIT S.R.L.

Zeus by Alpha

32 M 2015 00295

19/01/2015 BENEDIC CONSTANTIN

T 101 Technical & Diving Ops

33 M 2015 00296

19/01/2015 CANE SECURITY S.R.L.

CANE SECURITY

34 M 2015 00297

19/01/2015 TRĂSCĂU DORU-MIHAI

The Mono Jacks

35 M 2015 00298

19/01/2015 MIC CALIN GHEORGHE

soferii.ro

36 M 2015 00299

19/01/2015 S.C. ART MEDIA MANAGEMENT
S.R.L.

talentAgency.ro

2
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Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
37 M 2015 00300

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
19/01/2015 S.C. ART MEDIA MANAGEMENT
S.R.L.

Denumire
Marcă
(540)
Teatru în Cinema

38 M 2015 00301

19/01/2015 S.C. ACTIVE POWER
SOLUTIONS S.R.L.

Împreună suntem mai puternici

39 M 2015 00302

19/01/2015 S.C. INITIUM CAPITAL S.R.L.

Body Power STUDIO

40 M 2015 00303

19/01/2015 WENCZ MARIANA

MINUNINO

41 M 2015 00304

19/01/2015 DOMNICA DAN

EVO SECURITY

42 M 2015 00305

19/01/2015 S.C. Global Work and Travel
S.R.L. -D

WTC Work and Travel Club Join
the Club!

43 M 2015 00306

19/01/2015 S.C. Royal Trading and
Investments S.R.L.

ROYAL CAVIAR

44 M 2015 00307

19/01/2015 HOTPOINT NETWORK S.R.L.

19 D 28 DIPLOMAT
CONTEMPORARY CUISINE

45 M 2015 00308

19/01/2015 ASOCIATIA BEARD BROTHERS

BEARD BROTHERS Est. 2013
CLUJ -NAPOCA

46 M 2015 00309

19/01/2015 HELPIE SERVICES S.R.L.

HELPIE ALEGEREA FERICITĂ

47 M 2015 00310

19/01/2015 S.C. ACTIVE POWER
SOLUTIONS S.R.L.

APS BUSINESS COMMUNITY
CONNECTOR

48 M 2015 00311

19/01/2015 NICULESCU MIZIL STEFANESCU Milk & Vodka
OANA

49 M 2015 00312

19/01/2015 HARB HUSSEIN

3

LEBANESE STATION FOOD LA
HUSSEIN

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALA - Cereri Marci depuse în data de 19.01.2015

preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; săpunuri, parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr,
pastă de dinţi.
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; plasturi, material de pansat; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru amprente
dentare; dezinfectanţi; produse pentru
distrugerea daunatorilor; fungicide, erbicide.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, stomatologice şi de uz veterinar,
membre, ochi şi dinţi artificiali; articole
ortopedice, material de sutură.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumusete pentru oameni
sau pentru animale; servicii din agricultură,
horticultură şi silvicultură.

(210) M 2015 00292
(151) 19/01/2015
(732) MIKO MATEI IOAN, Str. Constanţa
nr. 14, ap. 7-8, Jud. Cluj, 400158,
CLUJ-NAPOCA ROMANIA
(540)
SPIRITUS MENTOR

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 00263
(151) 19/01/2015
(732) S . C .
A&B
PHARM
CORPORATION S.R.L., Com.
Bahna, judeţul Neamţ, 617018,
BROŞTENI ROMANIA

(210) M 2015 00264
(151) 19/01/2015
(732) S . C .
A&B
PHARM
CORPORATION S.R.L., Com.
Bahna, judeţul Neamţ, 617018,
BROŞTENI ROMANIA

(540)
(540)

sanaFARM-farmacie online

webFARM - farmacie online

(591) Culori revendicate:mov, orange
(531) Clasificare Viena:270515; 290112;

(591) Culori revendicate:verde, albastru
(531) Clasificare Viena:270515; 290112;

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
3 Înălbitori şi alte preparate pentru spalare;

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
3 Înălbitori şi alte preparate pentru spalare;
4

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALA - Cereri Marci depuse în data de 19.01.2015

preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; săpunuri, parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr,
pastă de dinţi.
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; plasturi, material de pansat; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru amprente
dentare; dezinfectanţi; produse pentru
distrugerea daunatorilor; fungicide, erbicide.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, stomatologice şi de uz veterinar,
membre, ochi şi dinţi artificiali; articole
ortopedice, material de sutură.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumusete pentru oameni
sau pentru animale; servicii din agricultură,
horticultură şi silvicultură.

9 Aparate pentru înregistrarea, transmiterea şi
reproducerea sunetului sau imaginii; suporturi
magnetice de înregistrare, discuri acustice;
discuri compacte, dvd-uri şi alte medii de
înregistrare; înregistrare pe orice fel de
suporturi/dispozitive magnetice şi/sau
electronice existente în prezent sau în viitor,
prin stocarea permanentă ori temporară a
acesteia cu mijloace electronice, în bănci/baze
de date, pe suporturi online sau offline;
programe de calculator de orice tip, indiferent
de suportul de înregistrare sau difuzare,
programe înregistrate pe suport magnetic sau
descărcate dintr-o reţea informatică externă;
agende electronice, aparate didactice
audio-vizuale, software înregistrat pentru
computere, programe pentru computer
(software descărcabil), programe înregistrare
operate pe computer, dispozitive periferice
pentru computer, programe înregistrare
operate pe computere, dispozitive de memorie
pentru computere, aparate de redare a compact
discurilor, compact discuri
(audio-video),compact discuri (memorie doar
citire), medii magnetice de date, date media
optice; aparate de procesare a datelor, seturi
mâini libere pentru telefoane, benzi de curăţire
(înregistrare), aparate de intercomunicare
interfeţe pentru computere, circuite integrate,
medii de date optice, discuri optice, stilouri
electronice (unităţi de afişare vizuală),
calculatoare de buzunar, receptoare audio şi
video, aparate pentru înregistrarea de la
distanţă, aparate de navigaţie prin satelit,
aparate pentru înregistrarea sunetelor,
suporturi de înregistrare a sunetului, discuri de
înregistrare a sunetului, benzi de înregistrare
a sunetului, aparate de reproducere a
sunetelor, aparate pentru transmiterea
sunetelor, software înregistrat pentru
computer, carduri smart (carduri cu circuite
integrate), tuburi de vid, vizor fotografic,

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 00293
(151) 19/01/2015
(732) CÎRSTEA NICOLAE, Str. Sergent
Mihai Stan nr. 18, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

Universul Juridic.ro nihil sine iure
(591) Culori revendicate:roşu, negru, gri, alb
(531) Clasificare Viena:070124; 270508;
270515; 290114;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
5
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antene wireless; maşini de calculat,
echipamente de prelucrare a datelor şi
calculatoare.
16 Publicaţii, periodice, cărţi, reviste, articole,
opinii, interviuri, dezbateri, editoriale,
comentarii; suporturi de scris, portrete,
fotografii, machete arhitecturale; cataloage,
materii (tipărituri); ştiri din fluxuri
informative, actualitate legislativă,
jurisprudenţă (tipizate).
35 Strângerea la un loc, în beneficiul terţilor,
a unor produse diverse (exceptând transportul)
pentru a permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod; aceste servicii
pot fi asigurate de magazine en gros sau en
detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondenţă sau prin mijloace electronice,
de exemplu prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor; servicii care constau în
înregistrarea, transcrierea, compunerea,
compilarea sau sistematizarea unor
comunicări scrise sau înregistrări, ca şi
compilarea datelor matematice sau statistice;
prelucrarea, editarea, multiplicarea, difuzarea
şi comercializarea în format electronic, pe
suporţi specifici, suporturi on line sau offline,
de imagine, de sunet, sau de date, existente în
prezent sau în viitor;lectură şi/sau înregistrare
a fixării pe orice tip de suport video şi/sau
audio, difuzarea, comercializarea sau
transmisiunea acestora; serviciile agenţiilor de
publicitate, ca şi servicii ca distribuirea de
prospecte, direct sau prin poştă, sau
distribuirea de mostre; publicitate prin poştă,
actualizarea materialelor publicitare,
răspândirea materialelor publicitare,
închirierea spaţiilor publicitare, consiliere
pentru persoane; demonstraţii cu produse,
publicitate prin corespondenţă directă;
reproducerea documentelor; organizarea de
expoziţii în scopuri comerciale sau
publicitare; organizarea de prezentări;

organizarea de târguri în scopuri comerciale
sau publicitare; publicitate online pe o reţea de
computer; sondaje de opinie; publicarea
textelor publicitare; publicitate radio;
publicitate, declaraţii sau anunţuri prin toate
mijloacele de difuzare, pentru toate tipurile de
produse sau servicii; baze de date
computerizate, intermedierea abonamentelor
de ziar, procesarea cuvintelor, transcriere,
dactilografiere, sistematizarea informaţiilor în
bazele de date computerizate, intermedieri de
promoţii de vânzare, prezentarea produselor în
medii de comunicare pentru retail,
reproducerea documentelor.
38 Servicii care permit cel puţin unei persoane
să comunice cu altă persoană prin mijloace
senzoriale; aceste servicii sunt cele care
permit unei persoane să vorbească cu altă
persoană, transmit mesaje de la o persoană la
alta şi pun o oersoana în comunicare orală sau
vizuală cu altă persoană (radio şi televiziune),
servicii care constau în general în difuzarea de
programe de radio şi televiziune; transmisia de
televiziune prin cablu; transmisie radio;
transmisii de televiziune; transmisia asistată
de computer a mesajelor şi imaginilor;
comunicaţii prin reţele de fibră optică;
comunicaţii prin telefon; servicii de
teleconferinţă; transmisia de fişiere digitale.servicii privind închirierea timpului de acces
la reţelele globale de computere, Comunicaţii
cu telefonul mobil,- comunicarea cu terminale
de computere, Furnizarea accesului la bazele
de date, Transmisia de fişiere digitale,
39 Difuzare de publicaţii, articole, dintr-un loc
în altul (pe şine, pe şosea, pe apă, prin aer sau
prin conducte; servicii de închiriere cuprinse
în această clasă.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; serviciile oferite de
persoane sau instituiţii pentru a dezvolta
facultăţile mentale ale persoanelor, ca şi
6
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serviciile destinate divertismentului sau
captării atenţiei; servicii de educaţie a
persoanelor, sub toate formele; servicii al
căror scop esenţial este divertismentul sau
recreerea persoanelor; servicii de prezentare a
operelor de artă plastică sau de literatură
publicului, în scopuri culturale sau educative;
publicarea cărţilor; publicarea cărţilor şi
jurnalelor electronice online; publicarea
textelor, altele decât textele publicitare;
organizarea şi susţinerea conferinţelor,
organizarea şi susţinerea congreselor,
organizarea şi susţinerea seminarilor,
organizarea şi susţinerea simpozioanelor,
organizarea şi susţinerea seminarilor,
publicarea cărţilor, servicii de bibliotecă
mobilă, biblioteci, examinări educaţionale,
informaţii referitoare la educaţie, organizarea
şi susţinerea seminarelor,închirierea
înregistrărilor de sunete, publicarea textelor,
altele decât textele publicitare, înregistrare
video.
42 Proiectare şi dezvoltare hardware şi
software, consultanţă în proiectarea şi
dezvoltarea hardware-ului pentru computere,
găzduirea site-urilor web; scrierea textelor,
altele decât textele publicitare, programare
computerizată, închiriere a software-ului de
computer, închirierea serverelor web, servicii
de motoare de căutare pe Internet,
monitorizarea sistemelor computerizate prin
acces de la distanţă, proiectare industrială,
organizarea şi susţinerea conferinţelor;
servicii informatice referitoare la protecţia
programelor, programare computerizată,
instalarea de software.

(210) M 2015 00265
(151) 19/01/2015
(732) S.C. VICORN PRODIMPEX
S.R.L., Str. Prelungirea Ghencea,
Nr.26, Bl. M3, Sc.A, Et.4, Ap.24,
sector 6, , BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

S.C. VICORN PRODIMPEX S.R.L.
ROMANIA
(591) Culori revendicate:albastru, negru,
roşz, verde
(531) Clasificare Viena:260118; 270517;
290114;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
45 Servicii juridice; servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜

7
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clase:
4 Uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţie compactarea
pulberilor; combustibili (inclusiv benzină
pentru motoare) şi substanţe pentru iluminat;
lumânări şi fitile pentru iluminat.
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare.
19 Materiale de construcţie nemetalice;
conducte rigide nemetalice pentru construcţie;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii
transportabile nejnetalice; monumente
nemetalice.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii
- în domeniul sistemelor de încălzire, aerisire
şi al instalatiilor sanitare.

(210) M 2015 00294
(151) 19/01/2015
(732) S.C. ALPHA FIT S.R.L., Str.
Islazului nr. 1, judeţul Sibiu, , SIBIU
ROMANIA
(540)

Zeus by Alpha
(531) Clasificare Viena:241725; 270508;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

˜˜˜˜˜˜˜
˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 00295
(151) 19/01/2015
(732) BENEDIC CONSTANTIN, Str.
Aleea Nalbei nr. 2, bl. L107, sc. C, et.
3, ap. 54, judeţul Constanţa, ,
CONSTANŢA ROMANIA
(740) S.C. KEYPI AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
S.R.L., Str. Arh. Ion Berindei nr. 3, bl.
OD 21A, sc. B, ap. 51, sector 2
BUCUREŞTI

(210) M 2015 00271
(151) 19/01/2015
(732) ANGHEL ADRIAN-SEBASTIAN,
Str. Sinarii nr. 11, Jud. Prahova, ,
PLOIEŞTI ROMANIA
(540)

(540)

Arfoc TRAIESTE IN SIGURANTA
(591) Culori revendicate:roşu, negru
(531) Clasificare Viena:010505; 130302;
260118;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

T 101 Technical & Diving Ops
8
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(531) Clasificare Viena:270502; 270508;
270711;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; comercializarea (vânzarea en gros
şi en detail) şi regruparea în avantajul terţilor
de echipamente subacvatice, echipamente
pentru scufundări, echipamente pentru
sporturi nautice, prezentarea pentru vânzare
prin toate mijloacele de comunicare, inclusiv
on line prin intermediul unui site web
specializat, astfel încât terţii să le cunoască şi
să le achiziţioneze comod; realizarea de
reclame, anunţuri publicitare, promoţii pentru
aceste produse; informaţii şi sfaturi
comerciale pentru consumatori în legătură cu
aceste produse, naţionale şi/sau din import,
inclusiv servicii de asistenţă şi consultanţă;
activităţi de import-export; lanţuri de
magazine.
39 Organizare de călătorii, organizare de
vacante sportive, servicii de rezervare pentru
călătorii; salvare subacvatică; inchirierea
costumelor de scafandru.
41 Educaţie; instruire, inclusiv organizarea şi
desfăşurarea de cursuri, seminarii, conferinţe,
ateliere de lucru toate în domeniul
scufundărilor, siguranţei şi salvării
subacvatice; divertisment; activităţi sportive şi
culturale; închirierea echipamentului pentru
scufundări.

(210) M 2015 00296
(151) 19/01/2015
(732) CANE SECURITY S.R.L., Aleea
Raul Sadului nr. 2, parter, bl. A12, ap.
4, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)

CANE SECURITY
(531) Clasificare Viena:030108; 260118;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
45 Servicii de siguranţă pentru protecţia
bunurilor şi indiviziilor.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜

9
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(591) Culori revendicate:roşu, negru

(210) M 2015 00275
(151) 19/01/2015
(732) S.C. FIV IMPEX COMPANY
S.R.L., B-dul Independenţei, bl. O3,
sc. A, et. 1, ap. 2; jud. Dâmboviţa, ,
TÂRGOVIŞTE ROMANIA
(740) W E I Z M A N N
ARIANA
&
PARTNERS AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 1, Ap.
4, Sector 4 BUCUREŞTI

(531) Clasificare Viena:100304; 270507;
290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(540)

(210) M 2015 00276
(151) 19/01/2015
(732) S.C. MAVIPROD S.R.L., Str.
Pandurilor nr. 74, judeţul Mureş, ,
REGHIN ROMANIA
(740) W E I Z M A N N
ARIANA
&
PARTNERS AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 1, Ap.
4, Sector 4 BUCUREŞTI

FIV TRANS
(531) Clasificare Viena:010506; 270508;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.

(540)
Mavi - Soluţia pentru orice utilaj

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 00299
(151) 19/01/2015
(732) S.C. ART MEDIA MANAGEMENT
S.R.L., Str. Roma nr. 20, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
7 Maşini şi maşini unelte, motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehiculele
terestre), cuplaje şi organe de transmisie (cu
excepţia celor pentru vehiculele terestre),
instrumente agricole altele decât cele acţionate
manual, incubatoare pentru ouă, distribuitoare
automate.
35 Servicii de publicitate, marketing şi
promovare, realizarea de reclame, anunţuri

(540)

talentAgency.ro
10

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALA - Cereri Marci depuse în data de 19.01.2015

publicitare, publicitate online, promoţii,
informaţii comerciale, import -export,
comertul cu ridicata şi cu amănuntul de
tractoare, tractoare forestiere, tractoare
agricole, tractoare de grădină pentru transport,
tractoare pentru horticultură, tractoare pentru
gazon, tractoare de uz silvic, vehicule silvice,
camioane, aparate şi instalaţii de transport cu
funicularul sau pe cablu, folosite la
exploatarea forestieră sau la transportul de
materiale, motoare, generatoare, piese de
schimb şi accesorii pentru vehicule şi
autovehicule, anvelope, acumulatori,
lubrifianţi, filtre, scule de mână,
motofierăstraie, echipamente de protecţie,
permiţând clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod, prin magazine
en gros sau en detail, prin cataloage de
vânzare, prin corespondenţă, sau prin mijloace
electronice, respectiv prin intermediul
site-urilor web.
37 Service auto, servicii de reparaţii, inclusiv
realizarea de inspectii şi verificări înainte de
reparaţii, servicii de mentenanţă, instalare,
montare şi întreţinere pentru autovehicule,
vehicule, motoare, piese de schimb şi
accesorii.
39 Servicii de transport, ambalare, depozitare
şi distribuţie de tractoare, tractoare forestiere,
tractoare agricole, tractoare de grădină pentru
transport, tractoare pentru horticultură,
tractoare pentru gazon, tractoare de uz silvic,
vehicule silvice, camioane, aparate şi instalaţii
de transport cu funicularul sau pe cablu,
folosite la exploatarea forestiera sau la
transportul de materiale, motoare, generatoare,
piese de schimb şi accesorii pentru vehicule şi
autovehicule, anvelope, acumulatori,
lubrifianţi, filtre, scule de mână,
motofierăstraie, echipamente de protecţie.
41 Formare profesională, instruire teoretică şi
practică.

42 Proiectare şi dezvoltare hardware şi
software.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 00301
(151) 19/01/2015
(732) S . C .
ACTIVE
POWER
SOLUTIONS S.R.L., Str. Franz Liszt
nr. 30, et. III-IV, judeţul Cluj, 400696,
CLUJ NAPOCA ROMANIA
(540)
Împreună suntem mai puternici

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
11
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acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

(210) M 2015 00303
(151) 19/01/2015
(732) WENCZ MARIANA, Str. Speranţei
nr. 21, Comuna Corbeanca, Judeţul
Ilfov, , SAT CORBEANCA
ROMANIA
(740) S . C .
MARK
TO
MARK
INTELLECTUAL PROPERTY
OFFICE S.R.L., Str. Huedin nr. 12, bl.
D 20, sc. 4, ap. 53, sector 4
BUCUREŞTI

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 00302
(151) 19/01/2015
(732) S.C. INITIUM CAPITAL S.R.L.,
Str. Ştiubei nr. 15, parter, camera 2,
sector 3, 031873, BUCUREŞTI
ROMANIA

(540)

(540)

MINUNINO
(591) Culori revendicate:galben, portocaliu,
roz, turcoaz, albastru, maro, alb
Body Power STUDIO

(531) Clasificare Viena:190301; 250119;
290115;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
5 Produse farmaceutice; produse veterinare;
produse sanitare de uz medical; alimente şi
substanţe dietetice de uz medical, alimente
pentru sugari; suplimente dietetice; suplimente
nutritive; suplimente alimentare pentru
oameni şi animale; plasturi, materiale de
pansat; materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare; dezinfectanţi;
remedii naturale (produse farmaceutice).

(591) Culori revendicate:negru, roşu
(531) Clasificare Viena:260201; 270508;
290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturi.

˜˜˜˜˜˜˜
˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 00305
(151) 19/01/2015
(732) S.C. Global Work and Travel S.R.L.
-D, B-dul Regina Elisabeta nr. 7-9,
Corp C3, et. 3, Cam. 5, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA

(210) M 2015 00306
(151) 19/01/2015
(732) S.C. Royal Trading and Investments
S.R.L., Şos. Pantelimon nr. 112, bl.
208A, sc. 1, et. 7, ap. 31, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

(540)

ROYAL CAVIAR
(591) Culori revendicate:auriu, alb, negru,
gri
(531) Clasificare Viena:030924; 240905;
270507; 290114;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte de
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri; compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.

WTC Work and Travel Club Join the
Club!
(591) Culori revendicate:albastru, alb,
bleu-marin
(531) Clasificare Viena:270509; 270524;
290113;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 00277
(151) 19/01/2015
(732) ASOCIATIA CLUB SPORTIV F.C.
JUVENTUS TIMISOARA, Str. Dej,
nr. 20, bl. 31, sc. A, et. 3, ap. 7, Jud.
Timiş, , TIMIŞOARA ROMANIA

(210) M 2015 00307
(151) 19/01/2015
(732) HOTPOINT NETWORK S.R.L.,
Str. Şos. Bucureşti-Ploieşti nr.2B,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA
(740) T U R T O I
INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM S.R.L., Splaiul
Independentei nr. 3, bl.17, sc.1, et.3,
ap.7, sector 5 BUCUREŞTI

(540)

(540)

FC JUVENTUS TIMISOARA 2013

19 D 28 DIPLOMAT CONTEMPORARY
CUISINE
(591) Culori revendicate:mov

(531) Clasificare Viena:030124; 210301;
260118;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie; divertisment; activităţi sportive
şi culturale.

(531) Clasificare Viena:260403; 260418;
270502;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
43 Servicii de alimentaţie publică - restaurant.

˜˜˜˜˜˜˜
˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 00308
(151) 19/01/2015
(732) ASOCIATIA BEARD BROTHERS,
Str. Aleea Borsec nr. 5, ap. 35, judeţul
Cluj, , CLUJ NAPOCA ROMANIA

(210) M 2015 00309
(151) 19/01/2015
(732) HELPIE SERVICES S.R.L., B-dul
Barbu Văcărescu nr. 42A, et. 2, sector
2, , BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

(540)

BEARD BROTHERS Est. 2013 CLUJ
-NAPOCA

HELPIE ALEGEREA FERICITĂ
(591) Culori
verde

(531) Clasificare Viena:020101; 260118;
270502;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie; divertisment; activităţi sportive
şi culturale.

revendicate:albastru,

roşu,

(531) Clasificare Viena:020101; 020125;
270502; 290113;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea.
45 Servicii juridice; servicii personale şi
sociale oferite de către terţi destinate să
satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

(210) M 2015 00310
(151) 19/01/2015
(732) S . C .
ACTIVE
POWER
SOLUTIONS S.R.L., Str. Franz Liszt
nr. 30, et. III-IV, judeţul Cluj, 400696,
CLUJ NAPOCA ROMANIA

˜˜˜˜˜˜˜
(540)
(210) M 2015 00311
(151) 19/01/2015
(732) N I C U L E S C U
MIZIL
STEFANESCU OANA, Str. Emile
Zola nr. 2 A, ap. 2, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI

APS BUSINESS COMMUNITY
CONNECTOR
(591) Culori revendicate:roşu
(531) Clasificare Viena:260118; 270515;
290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la

(540)
Milk & Vodka

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate şi reclamă; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; regruparea în avantajul terţilor a
produse de îmbrăcăminte diverse (cu excepţia
transportului lor) pentru a permite clienţilor să
le vadă şi să le achiziţioneze cât mai comod,
cu amănuntul sau cu ridicata, în cadrul unor
magazine, prin mijloace electronice, prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de teleshopping; publicitate on-line într-o
reţea computerizată, operaţiuni de
import-export.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 00278
16
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(591) Culori revendicate:roşu, verde,alb

(151) 19/01/2015
(732) ASOCIATIA CULTURALA ARS
NOVA ARGES, Str. Ana Ipătescu,
Bl. 2, sc. A, ap. 3, Jud. Argeş, ,
PITEŞTI ROMANIA

(531) Clasificare Viena:270502; 270524;
290112; 290113;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
43 Servicii de alimentaţie publică.

(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 00279
(151) 19/01/2015
(732) A S O C I A T I A I N S T I T U T U L
PENTRU STUDIUL SI
TRATAMENTUL TRAUMEI, Str.
Turbinei nr. 35, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(740) T U R T O I
INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM S.R.L., Splaiul
Independentei nr. 3, bl.17, sc.1, et.3,
ap.7, sector 5 BUCUREŞTI

FESTIVALUL INTERNATIONAL DE
MUZICA CORALA "D.G.KIRIAC"

(531) Clasificare Viena:071125; 270508;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie; divertisment; activităţi sportive
şi culturale.

(540)

ISTT Institutul pentru Studiul si
Tratamentul Traumei

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 00312
(151) 19/01/2015
(732) HARB HUSSEIN, Str. V.
Rahmaninov nr. 8, ap. 5, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA

(591) Culori revendicate:negru (pantone
6C), roşu (pantone 202C), bleu
(pantone 5493C)
(531) Clasificare Viena:070124; 270502;
270508; 290115;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

(540)

LEBANESE STATION FOOD LA
HUSSEIN
17
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.
45 Servicii juridice; servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

45 Servicii juridice; servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 00280
(151) 19/01/2015
(732) A S O C I A T I A I N S T I T U T U L
PENTRU STUDIUL SI
TRATAMENTUL TRAUMEI, Str.
Turbinei nr. 35, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(740) T U R T O I
INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM S.R.L., Splaiul
Independentei nr. 3, bl.17, sc.1, et.3,
ap.7, sector 5 BUCUREŞTI
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 00285
(151) 19/01/2015
(732) HCR S.R.L., Str Varadi Jozsef nr. 17,
judeţul Covasna, 520005, SFANTU
GHEORGHE ROMANIA
(540)
FII BINE CU TINE!
(591) Culori revendicate:gri (pantone 877C,
663C), roşu (pantone 1788C)
(531) Clasificare Viena:030716; 030724;
270508;
DINO PARC RÂŞNOV
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excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (neincluse în alte clase); forme de
tipar.
20 Mobilier, oglinzi, rame; produse din lemn
(neincluse în alte clase), plută, stuf, trestie,
rachită, os, fildeş, os de balenă, scoici, sidef,
spumă de mare, înlocuitor ai acestora sau
material plastic.
21 Ustensile şi recipienţi de menaj sau de
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii; materiale
pentru perii; materiale de curăţare; lâna
metalică; sticlă brută sau semiprelucrată (cu
excepţia sticlei folosite în construcţii);
sticlărie, porţelan şifaianţă neinclusă în alte
clase.
24 Ţesături şi produse textile neincluse în alte
clase; cuverturi de pat şi feţe de masă.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
26 Dantela şi broderie, panglici şi şnururi;
nasturi, copci; ace şi ace cu gămălice; flori
artificiale.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
pentru pomul de Crăciun.
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne;fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
32 Bere, ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi şi sucuri din din fructe; siropuri şi alte
produse pentru prepararea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Restaurante şi cazare temporară.

(591) Culori revendicate:maro (pantone
490C), verde deschis (pantone 7481C)
verde închis (pantone 3415C), gri
deschis (pantone 5425C), gri închis
(pantone 8201C), galben
(pantone395C); porocaliu
(531) Clasificare Viena:040310; 270502;
270508; 290115;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
1 Produse chimice pentru industrie, ştiinţe,
fotografice, agricultură, horticultură şi
silvicultură; răşine artificiale în stare brută,
materiale plastice în strae brută; îngrăţăminte;
compoziţii pentru stingerea incendiilor:
preparate pentru călirea şi lipirea metalelor;
produse chimice pentru conservarea
alimentelor, tananţi: adezivi folosiţi în
industrie.
9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optică, cântărire, măsurare,
semnalizare, verificare, salvare şi învăţământ;
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric,
aparate pentru înregistrarea, transmiterea şi
reproducerea sunetului sau imaginii; suporturi
magnetice de înregistrare, discuri acustice;
automate de vânzare şi mecanice pentru
aparate care funcţionează cu fise; case de
marcat, maşini de calculat, echipamente de
prelucrarea a datelor şi calculatoare;
echipamente pentru stingerea incendiilor.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale neincluse inlalte clase; tipărituri;
articole de legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole te birou(cu excepţia mobilierului);
material didactic sau pentru învăţământ(cu

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 00286
(151) 19/01/2015
(732) S.C. RIVIERA REZIDENCE
S.R.L., Str. M. Eminescu nr. 1-4,
mezanin, Judeţul Bistriţa-Năsăud,
420076, BISTRIŢA ROMANIA

(210) M 2015 00287
(151) 19/01/2015
(732) S.C. EDIL 4YOU PROTECTION
S.R.L., Str. Caracal, nr. 74, comuna
Găneasa, Jud. Olt, , OLTISORU
ROMANIA

(540)

(540)

RIVER bet pariuri sportive
(591) Culori revendicate:verde, negru

EDIL 4YOU PROTECTION

(531) Clasificare Viena:260101; 270508;
270524; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
36 Asigurări; afaceri financiare, monetare,
imobiliare.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

(531) Clasificare Viena:070101; 070106;
270503; 270508;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
37 Construcţii, reparaţii, instalare şi reparare
dispozitive de şi praveghere.
38 Telecomunicaţii, servicii de dispecerat.
45 Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi pentru satisfacerea unor nevoi personale.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 00288
(151) 19/01/2015
(732) ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALA
HOROBA-DANCI ILEANA, Nr.
1068, Jud. Maramureş, , IEUD
ROMANIA
(740) CABINET INDIVIDUAL NEACSU
CARMEN AUGUSTINA, Str.
Rozelor nr.12/3, Judeţul Maramureş
BAIA MARE

(210) M 2015 00290
(151) 19/01/2015
(732) TRAINING & CONSULTING
GROUP S.R.L., B-dul 1 Decembrie
1918, nr. 15, clădire Pavilion
Administrativ, camera 4, et. II, Jud.
Suceava, , SUCEAVA ROMANIA
(540)

(540)
NEst TV CHANNEL
(591) Culori revendicate:roşu, negru
(531) Clasificare Viena:260418; 270508;
270515; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
38 Telecomunicaţii.

FAIN
(591) Culori revendicate:alb, gri închis,
verde

˜˜˜˜˜˜˜

(531) Clasificare Viena:050315; 270507;
290113;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
3 Săpunuri; parfumerie, uleiuri esenţiale,
cosmetice, loţiuni pentru păr.

(210) M 2015 00267
(151) 19/01/2015
(732) S.C. PLUS MEDIA PRODUCTION
S.R.L., Str. Vasile Alecsandri nr. 41,
etaj 2, judeţul Bacău, , BACĂU
ROMANIA
(740) C A B I N E T
INDIVIDUAL
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, Str. Lucreţiu
Pătrăşcanu nr. 2, sc.B, ap.2, Judeţul
Bacău BACĂU

˜˜˜˜˜˜˜

(540)
ONESTI EXPRES
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.

(210) M 2015 00268
(151) 19/01/2015
(732) S.C. INVISIBLE NATURE S.R.L.,
Str. Constantin Rădulescu Motru nr.
22, bl. 46, sc. 1, ap. 10, etaj 2, sector
4, , BUCUREŞTI ROMANIA
(540)
INVISIBLE NATURE
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şicercetare industrială; proiectare şi
dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 00291
(151) 19/01/2015
(732) MIKO MATEI IOAN, Str. Constanţa
nr. 14, ap. 7-8, Jud. Cluj, 400158,
CLUJ-NAPOCA ROMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
GALA LAUREATILOR

(210) M 2015 00269
(151) 19/01/2015
(732) ŢECA DAN, Str. Padeşu nr. 10, bl. 9,
sc. 3, etaj 8, ap. 90, sector 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

(540)
Frontul Anticorupţie

˜˜˜˜˜˜˜
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

22

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALA - Cereri Marci depuse în data de 19.01.2015

(210) M 2015 00270
(151) 19/01/2015
(732) ANGHEL ADRIAN-SEBASTIAN,
Str. Sinarii nr. 11, Jud. Prahova, ,
PLOIEŞTI ROMANIA

(210) M 2015 00272
(151) 19/01/2015
(732) S . C .
BLUE
ISLAND
PRODUCTIONS S.R.L., Str. Horea
nr. 2, judeţul Mureş, , TÂRGU
MUREŞ ROMANIA

(540)
(540)
ARTFOCH
BLUE ISLAND MUSIC
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
4 Uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi
compactarea pulberilor; combustibili (inclusiv
benzine pentru motoare) şi substanţe pentru
iluminat; lumânări şi fitile pentru iluminat.
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare.
19 Materiale de construcţie nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţii;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii
în domeniul sistemelor de încălzire, aerisire şi
al instalaţiilor sanitare

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Gestionarea afacerilor comerciale; comerţ
import-export; lucrări de birou; publicitatea;
regruparea în avantajul terţilor a partiturilor
muzicale.
38 Telecomunicaţii; activităţi transmitere
internet.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 00273
(151) 19/01/2015
(732) BALAJI MARIA DAIANA, Str.
Mărăşti nr. 13, judeţul Satu Mare, ,
SATU MARE ROMANIA
(740) S.C. INTELECT S.R.L., B-dul Dacia
nr. 48, bl. D 10, ap. 3, OP 9-CP 128,
Jud. Bihor ORADEA

˜˜˜˜˜˜˜
(540)
DI GAMA
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
din cereale, paste făinoase, pâine, produse de
patiserie şi cofetărie, îngheţată
comestibilă;zahăr, miere, sirop de melasă;
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri
(condimente); mirodenii, gheaţă.

(210) M 2015 00281
(151) 19/01/2015
(732) S.C. CHEMICAL LTD S.R.L., Str.
Cumani nr. 465, Sat Comana, judeţul
Giurgiu, , COMUNA COMANA
ROMANIA
(540)
PIVNITA MARELUI PAHARNIC

˜˜˜˜˜˜˜
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
42 Servicii de găzduire site-uri web.
43 Hoteluri, restaurante.

(210) M 2015 00274
(151) 19/01/2015
(732) S . C . C O S M E T I C P L A N T
PRODCOM S.R.L., Str. Arieşului nr.
25, Judeţul Cluj, 400441,
CLUJ-NAPOCA ROMANIA

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 00282
(151) 19/01/2015
(732) S.C. CHEMICAL LTD S.R.L., Str.
Cumani nr. 465, Sat Comana, judeţul
Giurgiu, , COMUNA COMANA
ROMANIA

(540)
Cosmetic Plant Lift Up

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
3 Preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri;
parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice,
loţiuni pentru păr; produse pentru îngrijirea
dinţilor.

(540)
TAVERNA MARELUI PAHARNIC

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
42 Servicii de găzduire site-uri web.
43 Hoteluri, restaurante.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

(210) M 2015 00283
(151) 19/01/2015
(732) S.C. CHEMICAL LTD S.R.L., Str.
Cumani nr. 465, Sat Comana, judeţul
Giurgiu, , COMUNA COMANA
ROMANIA

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 00297
(151) 19/01/2015
(732) TRĂSCĂU DORU-MIHAI, Str.
Izvorul Crişului nr. 11, bl. A7, sc. D,
etaj 2, ap. 54, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA

(540)
VINUL PAHARNICULUI

(540)
The Mono Jacks
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
42 Servicii de găzduire site-uri web.
43 Hoteluri, restaurante.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Servicii de compoziţii muzicale; servicii de
orchestră; servicii de formaţie muzicală;
prezentarea de reprezentaţii muzicale live.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 00284
(151) 19/01/2015
(732) S.C. ZAREA S.A., B-dul Bucurestii
Noi nr. 176, sector 1, , BUCURESTI
ROMANIA
(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 00298
(151) 19/01/2015
(732) MIC CALIN GHEORGHE, Str.
Calea Aradului nr. 32, bl. D20, etaj 3,
ap.15, judeţul Bihor, , ORADEA
ROMANIA

(540)
(540)
4Party
soferii.ro
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 00300
(151) 19/01/2015
(732) S.C. ART MEDIA MANAGEMENT
S.R.L., Str. Roma nr. 20, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA

(210) M 2015 00266
(151) 19/01/2015
(732) S.C. TAVI COM PROD SERV
S.R.L., Str. Sapienţei nr. 6A, sector 5,
, BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

(540)
Teatru în Cinema

MATCONS

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
2 Coloranţi, lacuri şi vopsele; produse pentru
prevenirea coroziunii şi a deteriorării
lemnului.
6 Materiale de construcţie metalice;
construcţii transportabile metalice; fierărie,
articole mici din metal; produse metalice
necuprinse în alte clase.
8 Unelte şi scule (acţionate manual).
9 Programe de calculator descărcabile
(downloadble software), programe de
calculator înregistrate (recorded software),
programe pentru jocuri pe calculator
(computer game programs).
19 Materiale de construcţie nemetalice,
semifabricate din lemn (grinzi, pardoseli
lemn, plăci, panouri) sticlă pentruconstrucţii;
plăci de pardoseală, plăci de acoperiş din
sticlă, ceramică, ţiglă ceramică şi de beton.
27 Produse pentru amenajarea prin acoperire
sau îmbrăcare a podelelor sau pereţilor gata
construiţi (articole de pardoseală, tapet).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; baze de date; organizare de târguri şi
expoziţii în scop comercial, publicitar şi de
promovare, strângerea la un loc în beneficiul
terţilor a unor produse diverse pentru a
permite clienţilor să le vadă şi să le

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 00304
(151) 19/01/2015
(732) DOMNICA DAN, Aleea Pantelimon
nr. 15-17, bl. B2, sc. 2, etaj 3, ap. 85,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA
(740) S.C. NOMENIUS S.R.L., Piaţa Pache
Protopopescu nr.1, et.2, ap.6, sector 2
BUCUREŞTI
(540)
EVO SECURITY
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Regruparea în avantajul terţilor a
echipamentelor de securitate (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜
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ERATA

Referitor la depozitele M 2015/00002, 00003, 00004 înregistrate în data de
05/01/2015, publicate in data de 12/01/2015 dintr-o eroare, s-a publicat si clasa 9.
Cererile de inregistrare mai sus enumerate cuprind doar clasa 28: Jocuri, jocuri
electronice, necuprinse în alte clase .
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42 Servicii de analiză şi cercetare industrială,
proiectare şi dezvoltarea hardware şi software;
crearea şi dezvoltarea programelor de
calculator; crearea, întreţinerea şi găzduirea de
pagini şi site-uri web, furnizarea de motoare
de căutare pe internet

achiziţioneze cât mai comod, servicii asigurate
prin magazin, prin cataloage de vînzare, prin
corespondenţă sau prin mijloace electronice,
prin intermediul site-urilor web.
37 Construcţii; reparaţii; instalaţii; servicii
referitoare la construcţia de clădiri, cum sunt
cele de zugravi, instalatori de instalaţii
sanitare şi de încălzire, de montare
acoperişuri.
40 Prelucrarea materialelor.

˜˜˜˜˜˜˜
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